
Statistisk sentralbyrå (SSB) har 
gjort sin mest omfattende under-
søkelse av lønnsforskjellene mel-
lom norske menn og kvinner 
noensinne. Seniorrådgiver Sigrun 
Kristoffersen i SSBs seksjon for 
inntekts- og lønnsstatistikk pre-
senterte funnene på et frokostse-
minar i Oslo onsdag.

Norske kvinners gjennomsnitt-
lige månedslønn utgjorde i fjor 86 
prosent av menns månedslønn. 
For 17 år siden var andelen drøyt 
83 prosent. 

– Det er veldig, veldig sakte 
utvikling i utjevningen av for-
skjellene fra begynnelsen av 
2000-tallet, sier Kristoffersen.

Lik lønn blant deltidsansatte
Kristoffersen har undersøkt om 
forhold som arbeidstid, lønns-
nivå, bransje, sektor, utdannelse 
og alder kan forklare hvorfor 
lønnsforskjellene fortsatt er bety-
delige. Undersøkelsen sier imid-
lertid ikke noe om hvilket stil-
lingsnivå lønnstagerne har.

Arbeidstid blir ofte trukket 
frem som en naturlig forklaring på 
lønnsforskjellene. Statistikken, 
som inneholder tall for alle norske 
arbeidstagere, viser imidlertid et 
motsatt bilde. Blant deltidsan-
satte er det knapt forskjell i løn-
ningene mellom kjønnene. 

– Forskjellen ligger altså blant 
de heltidsansatte, sier Kristoffer-
sen. 
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Lønnsforskjellene 
mellom norske kvin-
ner og menn er størst 
blant heltidsansatte  
og dem med høyere 
utdannelse, viser ny 
statistikk fra SSB.

Kvinner tjener 14 prosent 
mindre enn menn

Seniorrådgiverne Håkon Grini (til venstre), Harald Lunde og Sigrun Kristoffersen i SSB har utarbeidet helt ny 
lønnsstatistikk basert på et langt større datagrunnlag enn tidligere. Foto: Gunnar Blöndal

Ny lønnsstatistikk
zzKartleggingen er den første 

som er gjort etter at den 
såkalte a-ordningen trådte i 
kraft i 2015. Samordnet 
rapportering for arbeidsgivere 
til Nav, Skatteetaten og SSB gir 
én stor datakilde som gir 
mulighet til å lage statistikk 
basert på en fulltelling som 
inneholder data om samtlige 
lønnstagere.
zzKartleggingen er basert på 

gjennomsnittlig månedslønn i 
perioden september 2015 til 
september 2016.

Ulikhet i Norge
Lønnsforskjellen mellom
kvinner og menn forsvinner
ikke, uansett hvor mange
faktorer man justerer for.

2017         gra�kk /Kilde: SSB

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

10987654321

Fordeling av alle lønns-
tagere i ti like store grupper,
fra lavest til høyest lønn. 
Gjennomsnittlig månedslønn for disse 
arbeidsforholdene.

Lav lønn Høy lønn

� Kvinners lønn som andel av menns
lønn, uavhengig av yrke.
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Historisk utvikling.
� Kvinners lønn som andel av menns
lønn, uavhengig av yrke.
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Etter sektor.
� Kvinners lønn som andel av menns
lønn, uavhengig av yrke.

Etter alder.
� Kvinners lønn som andel av menns
lønn, uavhengig av yrke.
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Etter yrke.
� Kvinners lønn som andel av menns.

Privat sektor og o�entlige
eide foretak
Kommuneforvaltningen
Statsforvaltningen
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Kvinners andel av menns 
lønn etter næring i 2016
Næring
Alle næringer

Vann, avløp
Bygg
Bergverksdrift
Undervisning
Hotell og servering
Industri
Underholdning, fritid
Helse
Jordbruk, skogbruk
Kommunikasjon, IT
Eiendomsmegling
Faglig tjenesteyting
Finans, forsikring

     Kvinners lønn i andel av menns
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Menns lønn

Etter utdanningslengde.
� Kvinners lønn som andel av menns
lønn, uavhengig av yrke.

� Kvinners lønn som andel av menns
lønn, uavhengig av yrke.

Grunnskole
Videregående

Universitet, lavere nivå
Universitet, høyere nivå
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Etter arbeidstid.

Deltidsansatte
Heltidsansatte

99 %
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Lik arbeidstid, utdan-
ning, yrke og alder. 
Heltidsansatte med høyere utdanning, 
kvinners andel av menns lønn.
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Målt etter næring er det også 
store forskjeller. Innen næringene 
vann/avløp/renovasjon og bygg- 
og anleggsvirksomhet tjener fak-
tisk kvinnene litt mer enn menn. 

– Det er relativt få damer der, og 

det kan hende at yrkestilknytnin-
gen er litt forskjellig blant kvinner 
og menn der, sier Kristoffersen.

I næringer som undervisning 
og helse- og sosialtjenester, der 
kvinnene er i flertall, har derimot 
menn høyere lønn. 

Størst forskjell i finans
Én næring peker seg spesielt ut 
med ekstrem forskjell i lønnin-
gene. Innen finansierings- og for-
sikringsvirksomhet er kvinnenes 
gjennomsnittlige månedslønn 
bare 69 prosent av mennenes.

– Det er ikke fordi kvinnene tje-
ner veldig lite, men fordi men-
nene tjener vanvittig mye, sier 
Kristoffersen.

Undersøkelsen viser også at 
lønnsforskjellene øker i takt med 
alder og at lønnsforskjellene også 

er størst for dem med høyere 
utdannelse. 

– Øyeblikksbildet vi har per 
2016, viser at arbeidstid gir lite 
utslag. Forskjellen ligger blant de 
heltidsansatte og dem med høy-
ere utdannelse. Det kan kanskje 
overraske noen at forskjellen er så 
stor der, sier Kristoffersen.

Like forutsetninger – ulik lønn
Hun har brukt statistikkgrunnla-
get til å lage grupper av lønnsta-
gere som har lik arbeidstid, lik 
utdannelse, samme yrke og 
samme alder. 

Selv når forutsetningene er helt 
like, er det til dels store forskjeller 
mellom kjønnene blant heltidsan-
satte med høyere utdannelse, spe-
sielt blant de eldre gruppene.

– Bortsett fra yrker som er 
typisk for offentlig sektor. Der er 
ikke forskjellen så veldig stor, men 
den øker med alder der også, sier 
Kristoffersen. 

Hun understreker at statistik-
ken utgjør et øyeblikksbilde av 
situasjonen slik den var i 2016. 
Foreløpig er historikken begren-
set, siden fulltellingen først star-
tet i 2015.

Statistikken sier blant annet 
ikke noe om karrieren til for 
eksempel kvinner som i dag er 45 
år og heltidsansatte. Disse kan tid-
ligere ha vært deltidsansatte eller 
nettopp begynt i en ny næring. 
Slike variabler vil kunne påvirke 
lønnsnivået de har i dag.

– Samfunnsmessige og sosiale 
faktorer har selvfølgelig påvirket: 
valg man har gjort i privatlivet og 
hvor disponible henholdsvis kvin-
ner og menn har vært for sine 
arbeidsgivere, sier Sigrun Kristof-
fersen. 
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